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sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona



15975/10 HKE/mrc 1
DG E V FI

NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2010/EU,

annettu …,

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, 

jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia 

vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja 

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä 

Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn 

Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1, N:o 2 ja N:o 3 sekä niiden 

liitteiden korvaamista ja mainitun assosiaatiosopimuksen muuttamista 

koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 

kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,

                                               

1 EUVL C …
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Maaliskuun 1 päivänä 2000 voimaan tulleen, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden 

sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-

sopimuksen1, jäljempänä 'assosiaatiosopimus', 16 artiklassa määrätään 

maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden 

vastavuoroisen kaupan asteittaisesta vapauttamisesta.

(2) EU–Marokko-assosiaationeuvosto hyväksyi heinäkuussa 2005 Euroopan 

naapuruuspolitiikkaan liittyvän toimintaohjelman, joka sisältää maataloustuotteiden, 

jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden kaupan laajempaa 

vapauttamista koskevan erityismääräyksen.

(3) Neuvosto valtuutti 14 päivänä lokakuuta 2005 komission käymään Marokon 

kuningaskunnan kanssa assosiaatiosopimuksen puitteissa neuvotteluja tähän tavoitteeseen 

pääsemiseksi.

(4) Komissio sai 14 päivänä joulukuuta 2009 unionin puolesta päätökseen neuvottelut 

assosiaatiosopimuksen muuttamista koskevasta kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta, 

jäljempänä 'sopimus'.

(5) Sopimus olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

                                               

1 EUVL L 70, 18.3.2000, s. 2.



15975/10 HKE/mrc 3
DG E V FI

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen 

maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia 

vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä 

Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen 

N:o 1, N:o 2 ja N:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamista ja mainitun assosiaatiosopimuksen 

muuttamista koskeva kirjeenvaihtona tehtävä sopimus, jäljempänä 'sopimus'.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.*

2 artikla

Kun unioni toteuttaa assosiaatiosopimuksessa määrätyn maataloustuotteita sekä kaloja ja 

kalastustuotteita koskevan suojatoimenpiteen, tämä toimenpide toteutetaan noudattaen menettelyjä, 

joista säädetään maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita 

koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o1234/20071 159 artiklan 2 kohdassa, kun kyseessä ovat maataloustuotteet, tai kalastus- ja 

vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun asetuksen 

(EY) N:o 104/20002 30 artiklassa, kun kyseessä ovat kala ja kalastustuotteet. Jalostettuja 

maataloustuotteita koskevat suojatoimenpiteet toteutetaan muna-albumiinin ja maitoalbumiinin

yhteisestä kauppajärjestelmästä 7 päivänä heinäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 614/20093 7 artiklan 2 kohdassa tai tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin 

tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1216/20094 11 artiklan 4 kohdassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.

                                               

* Virallinen lehti: liitetään asiakirja st 15974/10.
1 EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. 
2 EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.
3 EUVL L 181, 14.7.2009, s. 8.
4 EUVL L 328, 15.12.2009, s. 10.
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3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus tallettaa 

unionin puolesta sopimuksessa määrätty hyväksymiskirja unionia sitovasti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. 

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


